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Mere sublimt bliver det ikke.
Fyens Stiftstidende

Endnu en rystende god krimi fra Arne Dahl.
Dagbladenes Bureau

Sindssygt spændende plot ... Han skriver så englene synger ...
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Et plot og et persongalleri, som er enestående, enerverende godt lagt op og snedigt strikket sammen,
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